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 الخهليم ؤلاظالمي واهدشاسه في الهىذ 

 مىز دخٌى اإلاعلمحن فيها ختى  اللشن الخاظو نشش
 نالم الطذًلي مدمىد د/

ىٛغ، الِىض، ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ؤؾخاط مؿاٖض  ظامٗت ٦كمحر، ؾٍغ

 

 دخٌى هكام الخهليم ؤلاظالمي في الهىذمذخل اإلالاٌ: 

ْاثل صزل هٓام الخٗلُم ؤلاؾالمي م٘ صز٫ٓ ؤلا  ٧ْاهذ خل٣اث الضعؽ اإلاى٣ٗضة  في مؿاظض مً ؤ ؾالم في الِىض. 

ٓخت مً ٢بل دمحم بً ٢اؾم ُاإلاٗاَض الخٗلُمُت التي صزلذ في ؾاخل مال ْاإلاىا٤َ الٛغبُت الِىضًت ااإلاٟخ باع 

٤ ٚؼ  هت، الش٣ٟي في بضاًت ألامغ. زم صزل هٓام الخٗلُم ؤلاؾالمي للمضاعؽ في الِىض في الِٗض الٛؼهٓي ًٖ ٍَغ

ٓمتها. زم جخابٗتها  ٓعٍت م٣غا لخ٩ ْلت الٛ ْصلهي. زم اهدكغ في ظمُ٘ البالص مً مضًىت صلهي التي اجسظتها  الض ٓع  الَ

ٓعة الِىضًت لٗام  ٍٓلت1857ص٫ْ قتى مىظ طل٪ الخحن ختى الش ٢ام اإلال٥ٓ اإلاؿلمٓن  ،م. ْزال٫ َظٍ اإلاضة الُ

ٓماتهم به ْمضاعؽ في ِٖض خ٩ ٢ْاٝ لجغاًتهم ْألامغاء ببىاء مؿاظض  َْا بالٗلماء ْألا ص ت زم ْػ ٓعة ملخْٓ

ْؤَغاِٞا. ٓم ؤن الخجاع الٗغب  ْمِٗكتهم ختى اهدكغ هٓام الخٗلُم للمضاعؽ في ظمُ٘ ؤهداء الِىض  ٞمً اإلاٗل

ٓا في ؾاخل مال ْاثل اإلاؿلمحن ٢ض صزل ٓا مً ؤ ْجضعؽ ٧ُاه ٓا بها مؿاظض خُض ٌٗبض هللا  ْبى ٓا ٞحها  ى ْاؾخَٓ باع، 

ٓم ؤلا  ْمغ٦ؼا للخٗلُم في الٗل ؾالمُت ٖلى خؿب الخ٣الُض ؤلاؾالمُت. ٩ٞاهذ اإلاؿاظض  في الِىض م٩اها للٗباصة 

ْمهغ ْالكام  ش ؤلاؾالم في الدجاػ  ن ألاْلى مً جاٍع ْاثل (1)البضاًت، ٦ما ٧ان الخا٫ في ال٣ْغ ٢ْض ؤقاع بلى ؤ  .

ْماُمؿاظض ؤلاؾالم بىِذ في ؾاخل مال ْعَا مً اإلاىا٤َ الٛغب باع  ٓبُت اإلااعر ال٨بحر جاعا حكاهض في ظا ُت الجى

 ٦Influence of Islam on Indian culture(2.)خابّ 

ا عؾالت ٢ض ٢ام   ْوكْغ ـ ٞحها  ٓا بمِمت الخضَع َٓا بالٗلماء الظًً ٢ام ْػٍى ْاثل ألامغاء اإلاؿلمحن بدكُِض مؿاظض  ؤ

ا بىدٓ ؤعبٗت آالٝ ؤلاؾالم. ٣ُٞا٫ بن دمحم بً ٢اؾم  الش٣ٟي بٗضما ٞخذ  الضبُل ؤي مضً ىت ٦غاحصخي خالُا، ّٖمَغ

ٓخت. ْفي َظٍ  ْاإلاضن اإلاٟخ ْبٗض طل٪ بجى مؿاظض في ملخان  مً اإلاؿلمحن الٗغب. زم ٢ام ببىاء مسجض ظام٘. 

٧ْان ًضعؽ في َظٍ الخل٣اث الٗلماء الظًً  ٓم ؤلاؾالمُت.  اإلاؿاظض جى٣ٗض خل٣اث الضعؽ خ٫ٓ مسخل٠ الٗل

٣ٍُْمٓن  ن بالص الٗغب  ٓا بسضمت ؤلاؾالم زال٫ وكغ الخٗلُماث ٌٛاصْع ٓم في بالص اٖخى٣ذ باإلؾالم خضًشا ل٣ُ

ْؤ٢ام في الؿىض  ٓب٨غ عبُ٘ بً الهبُذ مً البهغة،  ؤلاؾالمُت. ٟٞي َظا الِٗض ظاء في الِىض الكُش ؤبٓ خٟو ؤب

٢ْض جل٣ى حٗلُمّ مً  الخؿً البهغي، ٩ٞا ٧ْان مً جابعي الخابٗحن  ـ ٞحها.  ن مً ؤزو ٢ْام بمِمت الخضَع

ْاثل اإلاهىٟحن في ؤلاؾالم ؤًًا ٧ْان ؤ ٦ْظل٪ ؤن دمحم ٣ٌٗٓب الش٣ٟي ظاء الِىض (3)جالمُظٍ ْخامل ٖلمّ في الِىض.  .

ـ بٗض ؤن ٢ام ببىاء مسجض بها.  ْاجسظ بها خل٣ت للخضَع ع".  ْج٣لض مىهب ال٣ًاة  في مى٣ُت "الْغ في الِٗض ألامٓي 

                                                           
ٔ
 ٙٗالندكم، دمحم كاضح رشيد، حركة التعليم اإلسالمي يف اذلند كتطور ادلنهج، اجملمع اإلسالمي، العلمي، لكناؤ، ص      

2
    Chand, Tara, Influence of Islam on Indian culture,  Allahabad, 1963, see from p29 to p-48 

3
    F. E. Kea, Indian Education in ancient and later time, London, Oxford University press, 1938, p-193 

(c) www.nidaulhind.com
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ْاؾخمغ َظا الىٓام للخٗلُم ٞاهدكغ هٓام حٗلُم ال٨خاجِب ْخل٣اث اإلاؿا ْالٛغبُت،  ٓبُت  ظض في ؤظؼاء الِىض الجى

 ٖكغ الظي وكإ ُّٞ هٓام اإلاضاعؽ في البلضان ؤلاؾالمُت. الخاصيؤلاؾالمي مىظ صز٫ٓ ؤلاؾالم ٞحها ختى ال٣غن 

 وشىء اإلاذاسط واهدشاسها في اإلاىاؾم الهىذًت

ْ  الخاصيٟٞي ال٣غن  ٍٓت ٖكغ ٢ض قاَضث الِىض وكٓء اإلاضاعؽ  ْلت الٛؼه ا في مىا٣َِا الخايٗت للض اهدكاَع

ٓص بً الؿب٨خ٨حن شج٘ الخغ٦ت الٗلمُت  ْػًٍ ممل٨خّ بالٗلماء ْ ؤًًا. ٣ُٞا٫ بن مدم ألاصبُت حصجُٗا ُٖٓما، 

ٓاٞضًً مً  ْاإلاٗلمحن ال ا بُلبت الٗلم  ْمضاعؽ في اإلاضن اإلاٟخٓخت، زم ٖمَغ ٢ْام بدكُِض مؿاظض  ْألاصباء، 

 ْ ْالظي اقتهغ بةؾم البلضان الٗغبُت.  ْلتها "ٚؼهت"  مً ؤقِغ َظٍ اإلاؿاظض اإلاسجض الظي بىاٍ في ٖانمت ص

ؽ الٟل٪" ْؤي٠ُ بلى َظا اإلاسجض "مضعؾت الُٟداء" التي ٧اهذ حكخمل ٖلى م٨خبت ٦بحرة  "ْٖغ ألظل ظمالّ. 

ْمِٗكت ْالٗلماء  ٠٢ْ لِظٍ اإلاضعؾت ؤعاضخي ٦بحرة لجغاًت َلبت الٗلم  ْؤ  (. 1)هم٧اهذ ٞحها ٦خب هاصعة. 

ٍْ ألامغاء  ٢ْض خظا خظ ٠٢ْ لِا ألاعاضخي ال٨بحرة،  ْؤ ٍٓت  ْلت الٛؼه ٓص الٛؼهٓي ؤ٫ْ مضعؾت في الض بجى الؿلُان مدم

٦ْما بجى  ٓع ؤًام خ٨مّ،  ٓص مضعؾت في هِؿاب ْحكُِض اإلاضاعؽ. ٞبجى ؤزٓ الؿلُان مدم في البالٍ في بىاء اإلاؿاظض 

ٓع  ٓص الٛؼهٓي ابىّ الشاوي قِاب الضًً (2)ألامحر ههغ بً الؿب٨خ٨حن مضعؾت في هِؿاب . ْزل٠ الؿلُان مدم

ٓاثؼ. ٨ٞخب  ٓا مً الؿلُان ظ ْهال ْالٗلماء. ٨ٞخب الٗلماء ٦خبا  ٓلٗا بالٗلم ٞصج٘ الٗلم  ٓص الظي ٧ان م مؿٗ

ٓصي" في ال٣ّٟ الخىٟي ٓصي". ؤ٦ْخب  ،ال٣اضخي ؤبٓ دمحم هاصر "ال٣ّٟ اإلاؿٗ ٓاعػمي "ال٣اهٓن اإلاؿٗ دان الخ بٓ الٍغ

ْؤَغاِٞا ال ًم٨ً بخهاءَا ٖلى ٦ظل٪  ٍٓت  ْلت الٛؼه ْاإلاضاعؽ في مىا٤َ الض ؤهّ ؤوكإ ٖضصا ٦بحرا مً اإلاؿاظض 

ْٖبا٢غة اإلاالٟحن. صَظٍ اإلاضاعؽ بالٗلماء ال٨باع   خؿب ٫ٓ٢ اإلااعر ٢اؾم ٞغؾخّ. زم ْػ

ٓع 1199–م 1159في ػمً الؿلُان ببغاَُم الٛؼهٓي )ْ ؤلاؾالمي  هٓام الخٗلُم م( قاَضث مضًىت بٛضاص ِْ

ٓع. زم  خظا  ْهِؿاب ْؤنِٟان  ٓػٍغ الؿلجٓقي هٓام اإلال٪ الظي ؤ٦ثر مً بىاء مضاعؽ في بٛضاص  للمضاعؽ في ًض ال

ٓا مضاعؽ ٖلى زِ  اإلاضاعؽ الىٓامُت  ٍْ خ٩ام مؿلمٓن في البلضان ؤلاؾالمُت ألازٔغ في بىاء اإلاضاعؽ. ٞبى خظ

ٓػٍغ الؿلجٓقي. ٞاهدكغ هٓام الخٗلُم للمضاعؽ في  ت ٞاث٣تل ْجإزغ الؿلُان (3)ظمُ٘ البلضان ؤلاؾالمُت بؿٖغ   .

ٓعي بهظا الىٓام الخٗلُمي للمضاعؽ الىٓامُت البٛضاصًت ٞإ٦ثر مً بوكاء مضاعؽ ظضًضة ٖلى زِ  ببغاَُم الٛ

ْاإلاؿاظض ختى اهدكغث ٢ىاة اإلاضاعؽ  ٍٓحن في بىاء اإلاضاعؽ  ْا٢خضٔ بّ زلّٟ مً الخ٩ام الٛؼه اإلاضاعؽ الىٓامُت. 

ْلت الٗلم في  ٍٓت بض ْلت الٛؼه ْاقتهغث الض ش ٞغقخت دمحم ٢اؾم  ٍٓت ٖلى خؿب ٫ٓ٢ ناخب جاٍع ْلت الٛؼه الض

ٍٓت ؤًًا ْلت الٛؼه ت. ٞاهدكغث ٢ىاة اإلاضاعؽ في اإلاىا٤َ الِىضًت الخابٗت للض   (4)ْاإلاٗٞغ

ٓع  ٢ٓت  في مجا٫ الٗلم  ْمً بحن َظٍ اإلاضن الِىضًت ٧اهذ مضًىت الَ ْالتي اجسظَا قِاب التي جدخل م٩اهت مغم

ٓعٍت. ٞخإؾؿذ  ْلت الٛ ْؤ٢ام ٖلى ؤه٣ايِا الض ٍٓت  ْلت الٛؼه ْلتها بٗض ؤن ٢طخى ٖلى الض ٓعي ٖانمت لض الضًً الٛ

ٓػٍغ الؿلجٓقي. ْمضاعؽ ٖلى زِ اإلاضاعؽ الىٓامُت لل ْٖىضما ه٣ل ٢ُب الضًً ؤًب٪ ٖانمت بالصٍ  بها مؿاظض 

ٓع بلى صلهي ٞضزل الخٗلُم ؤلاؾالمي في  ْاهدكغ مجها في ظمُ٘ البالص. ٞضزلذ اإلاضاعؽ ًٖ مً الَ مضًىت صلهي، 

ٓع م٣ب٫ٓ ؤخمض: بن الىٓام  ٓع في صلهي زم اهدكغث مجها في ظمُ٘ ؤهداء البالص. ٦ما ٫ٓ٣ً الض٦خ الَ ٤ ٚؼهت  ٍَغ

                                                           
ٔ
 ٜٜفرشتو، دمحم قاسم اتریخ فرشتو، الًتحة األردكیة  لعبد احلي، غالـ علي ایند اسينس، الىور، ص      

ٕ
 ، ٖٗٔص  ،ٖس ط، غَتمذكزرة،ج ،بَتكت، خطط ادلقریزم أك ادلواعظ كاالعتبار بذكر اخلطط كاآلاثر، دار الصادرادلقریزم، تقي الدین،      

ٖ
 ،ٖٗٔص  ، ٖنفس ادلصدر،ج      

ٗ
 ٜٜغالـ علي ایند اسينس، الىور، ص  دمحم قاسم ، اتریخ فرشتو، الًتحة األردكیة  لعبد احلي، فرشتو،     

(c) www.nidaulhind.com
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ٓع زم صلهي الَ ٤ ٚؼهت  زم اهدكغث مجها في ظمُ٘ . الخٗلُمي ؤلاؾالمي للمضاعؽ ٢ض صزلذ في الِىض ًٖ ٍَغ

ا.اإلا ْٚحَر ْل٨ىائ  ْالخٛل٣ُت  ىا٤َ الِىضًت مً آٚغة، ؤظمحر  ْالخلجُت  ٦ُٓت  زم جخابٗذ الض٫ْ اإلاؿلمت مً اإلامل

ْلت اإلاؿلمت ٖام  ْمضاعؽ ببان خ٨مِا ختى اهتهذ الض ٓلُت في بوكاء مؿاظض  ْاإلاٛ ٓصَُت    م.1857ْالل

 الخهذًالث في اإلاىهج الذساس ي نبر الهطىس 

ٓعة الِىضًت لٗام ؤما اإلاىهج الضعاسخي اإلاخب٘ ف ي اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت الِىضًت مىظ صز٫ٓ الخٗلُم ؤلاؾالمي ختى الش

٧ْان لظل٪ 1857 ا مً البلضان ؤلاؾالمُت.  ْٚحَر م ٩ٞان هٟـ اإلاىهج الضعاسخي الظي ٧ان ًدب٘ في اإلاضاعؽ في بٛضاص 

ْاهد ٓعص في الِىض مً الٗغب  ْمجها: ؤن هٓام الخٗلُم ؤلاؾالمي ٢ض اؾخ كغ في الِىض ٖلى ؤًضي الٗلماء ٖضة ؤؾباب: 

ـ ال٨خب  ٓا بخضَع ْبجهم ٢ام ٣ت التي ٧اهذ ؾاثضة بُجهم.  ـ ٖلى الٍُغ ٓا بسضمت الخضَع ٢ْام ٓا البالص  ى الظًً اؾخَٓ

ٓم ٓمي في م٣ضمت ٦خاب "خغ٦ت الخٗلُم (1)التي جضعؽ في مضاعؾِم في مسخل٠ الٗل . ٦ما ٫ٓ٣ً الكُش ؾُٗض ألٖا

ٓع اإلا ْجُ ْاٍع اإلاخ٣ضمت جابٗا "ىهجؤلاؾالمي في الِىض  : "ل٣ض ٧ان اإلاىهج الخٗلُمي في الِىض زال٫ الِٗض ؤلاؾالمي في ؤص

ٓلت الاجها٫  ْطل٪ لؿِ ْعاء الجهغ"  ْعة مشل زغاؾان ْ"ما  بلى خض ٦بحر إلاا ٧ان ٖلُّ في بالص بؾالمُت مجا

ْعاء الجهغ بلى ب ْهي زغاؾان ْ"ما  ْص ٖلماء جل٪ البالص  ٓع ٚحر (. 2)الص الِىض بٟتراث مسخلٟت"ْالاؾخٟاصة مجها، زم ل

ْمخُلباث ألاػمىت مىظ   ٝ ْاع مً الخٗضًالث الِؿحرة ٖلى خؿب حٛحر الْٓغ ؤن اإلاىهج الضعاسخي ٢ض مغ بإعب٘ ؤص

ٓع  ذ الخٗضًالث ة الِىضًتْن٫ٓ الخٗلُم ؤلاؾالمي بلى الِىض في ال٣غن الشامً ؤْ الٗاقغ ختى الش ٦ْظل٪ ٢ض ؤظٍغ  .

جإزحر حٗضًالث اإلاىهج الخٗلُمي التي  ٢ض َغؤث في البلضان ؤلاؾالمُت مً الٗغا١ ْزغاؾان في اإلاىهج الضعاسخي جدذ 

ْعاء الجهغ" ْاع.(3)ْ"ما َْظٍ الخٗضًالث جمشل ؤعبٗت ؤص  . ٞكاَض اإلاىهج الخٗلُمي الِىضي ؤعب٘ حٗضًالث. 

 الهطش ألاٌو 

بلى الِىض في ال٣غن الؿاب٘ الهجغي بلى ًمخض الٗهغ ألا٫ْ للمىهج الضعاسخي الِىضي مً ْن٫ٓ الخٗلُم ؤلاؾالمي 

ْؤن٫ٓ ال٣ّٟ  ْالبالٚت  ْالهٝغ  ٓم آلُت مً الىدٓ  ٍٓا ٖلى ٖل ٧ْان اإلاىهج الضعاسخي مدخ ال٣غن الٗاقغ الهجغي. 

الث ؤًًا. ْشخيء مً اإلا٣ٗ ْال٣ّٟ  ْالخضًض ٖلم ال٨الم  ٓصة بالظاث  مً الخٟؿحر  ٓم م٣ه ْٖلى ٖل  ْاإلاى٤ُ 

ٓم ألازٔغ في َظا ٍْخطر بٗض بمٗان الىٓغ في َ ٢ٓت بحن الٗل ظا اإلاىهج ؤن ٖلم ال٣ّٟ الخىٟي ٧ان ًدخل م٩اهت مغم

ْؤن٫ٓ ال٣ّٟ مُٗاعا للًُٟلت.  ٓا ٌٗخبرْن ٦ؿب اإلاِاعة في ٖلم ال٣ّٟ  ْؤن ٖلماء َظا الٗهغ ٧اه ٓع الؼمجي،  الُ

ّ ٧ان مكخمال ٖلى ٦خاب ْؤما ٖلم الخضًض ٞلم ًل٤ في َظٍ اإلا٣غعاث الضعاؾُت ٖىاًت ٦بحرة مً الٗلماء. بل ؤه

ْحٗلمّ ٧ان ٧اُٞا في ٦ؿب اإلاِاعة  ٓاع"  ْؤن الٗلماء ًٓىٓن ؤن  ٢غاءة  "مكاع١ ألاه ٓاع"،  َْٓ "مكاع١ ألاه ْاخض، 

ْمً  جِؿغ لِم  مً الٗلماء ٢غاءة "مهابُذ الؿىت" ٩ٞان ٌٗض مً املخضزحن ال٨باع  (.4)في ٖلم الخضًض. 

 الثاوي: الهطش 

ٓع الخٗلُ ٓم ال٣ٗلُت )البالُت(. ٣ُٞا٫ بن الٗاإلاحن ٢ض قاَض الُ مي الشاوي  حٗضًال زُٟٟا في اإلاىهج الضعاسخي في الٗل

ْازغ ال٣غن  ؼهللا  ٧اها ظاءا مً اإلالخان في الِىض في ؤ ْالكُش ٍٖؼ َْما الكُش ٖبض هللا  ٓم ال٣ٗلُت  ً في الٗل اإلااٍَغ

ْالشاوي في ؾىبهل، زم ٢اما بت ً ألا٫ْ في صلهي  ْؤصزال في اإلاىهج الضعاسخي الخاؾ٘. ٞاؾخَٓ ٓم ال٣ٗلُت،  رٍْج الٗل

                                                           
ٔ
 ٖتعدیالتو، مكتبة ندكة العماء، لكناؤ، ص عبد احلئ ، ىندكستاف كا نصاب درس اكر اس كي تغَتات:یعٍت منهج اذلند الدراسي ك احلسٍت،       

ٕ
  ٘" حركة التعليم اإلسالمي يف اذلند كتطور ادلنهج، اجملمع اإلسالمي العلمي، لكناؤ،صدمحم كاضح رشيد احلسٍت الندكم،      

ٖ
 ٖاحلسٍت، عبد احلئ ، ىندكستاف كا نصاب درس اكر اس كي تغَتات، مكتبة ندكة العماء، لكناؤ، ص       

ٗ
 ٕٔعبد احلي احلسٍت، الثقافة اإلسالمية يف اذلند، ص       
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ؽ  ٓم للؿ٩ا٧ي في صْع ْمٟخاح الٗل ٓا٠٢" لًٗض الضًً ألاًجي،  ْاإلا ٓلت. ٞإصزال "اإلاُال٘   بٌٗ ال٨خب اإلا٣ٗ

ٓم ٣ٖلُت في  ْلم ج٨ً ٢بل طل٪ ٖل ْلت بحن الىاؽ مىظ طل٪ الخحن.  الٗلماء. ٞخل٣اَا الىاؽ بال٣ب٫ٓ، ْناعث مخضا

ْٚحر "قغح الكمؿُت" في اإلاى٤ُ. ْفي هٟـ الِٗض ٢ض اإلاىهج الخٗلُ مي ٚحر "قغح الصخاث٠" في ٖلم ال٨الم، 

التهما ْ"مسخهغاتهما"  ؤصزل جالمُظ محر ْجالمُظ الخٟخاوي "مُ ٓا٠٢"  ٠ "قغح اإلاُال٘" ْ"قغح اإلا الؿُض الكٍغ

٢ٓاًت" ٍٓذ" ْ"قغح ال٣ٗاثض لليؿٟي  في اإلاىهج الضعاسخي. ٦ما ها٫ "قغح ال ْ"قغح الجامي: خِٓما في اإلاىهج  ْ"الخل

ْاإلاى٤ُ.   الضعاسخي في َظا الِٗض. ٟٞي َظا الِٗض ٧اهذ الٛلبت في اإلاىهج الضعاسخي  لٗلم ال٨الم 

 الهطش الثالث 

ًمخض َظا الٗهغ الشالض للمىهج الضعاسخي مً ال٣غن الخاصي ٖكغ للهجغة بلى ال٣غن الشاوي ٖكغ للهجغة. ٟٞي 

ٓٞحر في اإلاىهج الضعاسخي الِىضي بٗض ؤن ٧ان يئُال  مىظ  َظا الٗهغ ٢ض ها٫ الخضًض ْْظض خّٓ ال اظا ٖاما  ْع

ْن٫ٓ ؤلاؾالم ٞحها ختى ال٣غن الٗاقغ. ٟٞي الٗهغ الشاوي للمىهج الضعاسخي ٢ض ِْغ الكُش ٖبض الخ٤ الضَلٓي 

الجّ لم جشمغ ٍج ٖلم الخضًض. ٚحر ؤن مدا ً ْخا٫ْ في جْغ ٤ للمخإزٍغ ْل٨ىّ مِض الٍُغ ٓا بةصزا٫  ٦شحرا  ٓم ؤن ٣ً

٢ْض جد٤٣ ؤملّ ٖلى ؤًضي الكاٍ ْلي هللا  ٓص وكغا ٦بحرا.  ٍ بحن الِى ٍْيكْغ َظا الٗلم في اإلا٣غعاث الضعاؾُت 

ْؤصزل الصخاح الؿخت  1174املخضر الضَلٓي اإلاخٓفى  للهجغة الظي ًمشل َظا الٗهغ الشالض للمىهج الضعاسخي 

ش الخ ٓم ال٣ٗلُت ٧اهذ لِا الؿُُغة ٖلى في اإلا٣غعاث الضعاؾُت أل٫ْ مغة في جاٍع ٗلُم الِىضي. في الخ٣ُ٣ت ؤن الٗل

ٓع  ٓم ألازٔغ اإلاىضعظت في اإلاىهج الضعاسخي ٢بل ِْ ْبهّ بىٟؿّ ٢غؤ َظٍ اإلا٣غعاث الضعاؾُت التي  الٗل الضَلٓي 

ٓم ال٣ٗلُت. طل٪ الخحن، ٢ض ؾاٞغ الضَلٓي بلى الدجاػ بٗض ؤن ٢غؤ اإلا٣غعاث الضعؾُت الؿاثضة في   ٚلبذ ٞحها الٗل

ْؤ٦مل صعاؾاجّ الٗلُا مً ٖلماء الخغمحن. زم عظ٘  ٓاث،  خُض ٢غؤ الخضًض ٖلى الكُش ؤبي َاَغ اإلاضوي ٖضة ؾى

ٓصاث  في وكغ َظا  ْبظ٫ ٧ل ما ْؾّٗ مً املجِ ٠٢ْْ خُاجّ ٖلى وكغ َظا الٗلم.  بلى الِىض بٗلم الخضًض، 

ْؤٖض مىهجا صعاؾُا ظضًضا ؤصزل ُّٞ الصخاح الؿخت  مً ٦خب الخضًض ختى ه٣ٟذ ؾ١ٓ ٖلم الخضًض الٗلم، 

ٓا بيكغ ٖلم الخضًض بٗضٍ في الِىض ٢ْام ٍْ ؤزالّٞ  ٢ْض خظا خظ   (.1)في الِىض. 

 الهطش الشابو 

ٓلُت  اإلاؿلمت  بٗض  ْلت اإلاٛ ٍْيخهي باهتهاء  الض الٗهغ الغاب٘ للمىهج الضعاسخي ًبخضت مً ال٣غن الشاوي ٖكغ للهجغة 

ٓعة الِىضًت لٗام  ىػي مدل" الكُش هٓام الضًً بً 1857الش ٍْمشل َظا الٗهغ الخٗلُمي ٖالم مً ٖلماء "َٞغ م. 

للهجغة الظي ؤٖض مىهجا صعاؾُا ظضًضا اقتهغ بـ "اإلاىهج الضعاسخي الىٓامي  ٢1161ُب الضًً الؿِالٓي اإلاخٓفى 

ٓا٢ٗت بـ "قبت ال٣اعة الِ ْمٗٓم اإلاضاعؽ ال ْالٗلماء.  ال ٖاما بحن ٖامت الىاؽ  ىضًت" مىظ طل٪ الخحن ختى ْها٫ ٢ب

ٓصة في الِىض في الٗهغ الخضًض ؤًًا  ٓعة الِىضًت ٧اهذ جدب٘ َظا اإلاىهج الضعاسخي الجضًض. بل ؤن اإلاضاعؽ اإلآظ الش

ٓع. ذ ُّٞ بٌٗ الخٗضًالث البؿُُت ٖلى مغ الٗه ْالجضًغ بالظ٦غ ؤن  جدب٘ َظا اإلاىهج الخٗلُمي بٗض ؤن ؤظٍغ

انغي ْلي هللا الضَلٓي. ٩ٞان اإلاىهج الضعاسخي مكخمال ٖلى هٟـ ال٨خب التي الكُش مال هٓام الضًً ٧ان مً مٗ

لضَلٓي. ٚحر ؤن الكُش هٓام الضًً ٢ض ٢ام بةصزا٫ بٌٗ الخٗضًالث في ل٧اهذ صازلت في اإلا٣غعاث الضعاؾُت 

ْؤياٝ  ْالخضًض،  ٕٓ الخٟؿحر  ْؤصزل ُّٞ بٌٗ ال٨خب الجضًضة. ٞدظٝ ٖضة ٦خب في مٓي اإلاىهج الخٗلُمي 

ٓلّ. ٞا٦خٟى في الخضًض بـ"مك٩اة اإلاهابُذ"، ْفي الخٟؿحر بـ ٦ ْؤن ْع٦ؼ ٖلى ال٣ّٟ  ٓم آلالُت،  خب الٗل

                                                           
ٔ
 ٕٔاحلسٍت، عبد احلئ ، ىندكستاف كا نصاب درس اكر اس كي تغَتات، مكتبة ندكة العماء، لكناؤ، ،ص      
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ٓعة الب٣غة، ٞدظٝ "اإلاضاع٥" ْ"ال٨كاٝ" ٦ْظل٪ اؾدبض٫ ال٨خب  (.1)"الجاللحن"، ْ"البًُاْي" بلى آزغ ؾ

ْالٟلؿٟت بال٨خب الجضًضة. ٞإصزل  في اإلاىهجّ الضعا ٓم" ال٣ضًمت في ٖلم ال٨الم  سخي في اإلاى٤ُ "ؾلم الٗل

ت" ْفي ٖلم  ْ"عؾالت محرػاَض"ْ"عؾالت مال ظال٫" ٖٓيا ًٖ "قغح اإلاُال٘"، ْفي الٟلؿٟت "الكمـ الباٚػ

ٓاع ٓع ألاه ٓا٠٢" ْفي ؤن٫ٓ ال٣ّٟ "ه   (.2)ْ"مؿلم الشبٓث" ٖٓيا ًٖ "الخؿامي" "ال٨الم "محرػاَض" ْ"قغح اإلا

ٓع.  ٌٗخبر َظا "اإلاىهج الضعاسخي الىٓامي" في الِىض مً ؤَم اإلاىاهج التي قاَضتها اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت ٖلى مغ الٗه

ْالُٗٓب الخٗلُمُت التي  ٓػ هٟـ الى٣اثٌ  ْل٨ً ٖىضما همًٗ الىٓغ ُّٞ ٞىخٓنل بلى الىدُجت ؤن َظا اإلاىهج ٌٗ

َظا اإلاىهج  الؿبب هدً وكاَض الكُش قبلي الىٗماوي ًى٣ض ال٨الم ٞحها ابً زلضْن  في م٣ضمخّ. َظا َٓ ٢ض ؤٞغص

في الجلض الشالض، ختى ؤهّ ٖض َظا اإلاىهج  "الضعاسخي ه٣ضا الطٖا في م٣االجّ اإلاىضعظت في ٦خاب "م٣االث الكُش قبلي

ْال٨خب  ْاملخخهغاث  خاث  ٓص.  ِٞظا اإلاىهج ٌكخمل ٖلى الكْغ مً  ؤ٦بر ؤؾباب الاهدُاٍ لخٗلُم اإلاؿلمحن الِى

ٓم قتى. ٦ما ؤهّ ٨ًغ  ٓصة اإلامتزظت بالبدض في ٖل ٓم اإلا٣ه ٓم آلالُت ؤ٦ثر مً جغ٦حٍز ٖلى الٗل ؽ التر٦حز ٖلى الٗل

ضي الؿجي في ٖلم ال٨الم. ْباإلاظَب ألاقٗغي ؤْ اإلااجٍغ ٧ْان في  بالظاث. ٦ظل٪ ِاهّ ًخدحز باإلاظَب الخىٟي في ال٣ّٟ 

٢ٓا. ٞما ػا٫ الخٗلُم ؤلاؾالمي في ال ْباب الاظتهاص مٛل ت   ْالخٍغ ِىض ٖلى َظٍ الخالت  ٧ل طل٪ ؤًًا باب اإلاىا٢كت 

ٓعة الِىضًت لٗام ْبها صزل الخٗلُمي ؤلاؾالمي في مغخلت ظضًضة.1857الؿِئت ختى خضزذ الخ  م، 

 اظخيخاج البدث:

ٓا٢ٗت بالبلضان   ٌؿخيخج مً َظٍ الضعاؾت ؤن اإلاىهج الضعاسخي في الِىض ٧ان جابٗا للمىهج اإلاخب٘ في اإلاضاعؽ ال

٧ْان ًخإزغ بالخٗضًالث  ٓع ؤلاؾالمُت.  ُضة في الخباص٫  ،التي جُغؤ ٞحها ٖلى مغ الٗه ألن الِىض ٧اهذ ٖلى ٖال٢ت َْ

ٓا حٗضًالث في اإلاىهج  ْؤصزل ٓا ٞحها  ى ْاؾخَٓ ٓع،  ْا بلى الِىض ٖبر الٗه الؾُما ؤن الٗلماء الٗغب ٢ض ظاء الش٣افي 

٣ْٞا للخٗضًالث التى  قاَضتها البلضان ؤلاؾالمُت. ٞاإلاىهج الضعاسخي اإلاخب٘  ٓػٍ هٟـ الضعاسخي  في الِىض ٧ان ٌٗ

ٓػ  ت   اإلاىهَج اإلاخب٘ في مضاعؽ البلضان ؤلاؾالمُت مً جُاع الُٗٓب التي حٗ ْاإلاٗٞغ ٕ الٗلم  الخ٣لُض في ٧ل ٕٞغ مً ْٞغ

ْاملخخهغاث ٦م٣غعاث صعاؾُت. َظا َٓ  ٓاشخي  ْالخ خاث  ْبجساط الكْغ ْالخ٨ٟحر  ت ال٨ٟغ  ْالخٓغ ٖلى خٍغ

ٓص مً الؿبب بن الاهخاظاث الٗلمُت ؤلاؾالم ْما ٢ضمّ الٗلماء الِى ُت الِىضًت ج٩اص جسلٓ مً الاهخجاث الابضاُٖت. 

ٓا ٖلى َظٍ الخالت ختى  ل ْاملخخهغاث. ْْ ٓاشخي  ْالخ خاث  الاهخاظاث الٗلمُت ؤلاؾالمُت ٧ان مً ٢بُل الكْغ

ٓعة الِىضًت لٗام  ْصزل بها حٗلُم اإلاؿلمحن في الِىض في مغخلت ظضًضة.  1857خضزذ الش  .    
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